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Fitness tý mý II. VT 

Pravidla Fitness týmů II. výkonnostní třídy (dále jen VT) se řídí platnými Technickými pravidly 

FISAF pro Fitness týmy, pokud níže není uvedeno jinak. Soutěž fitness týmy II. VT je určena pro 

registrované závodníky (FISAF.cz). 

1 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
Ve fitness soutěží 5 – 8členné týmy v následujících soutěžních kategoriích: 

a) aerobik 

b) step 

 

2 VĚKOVÉ KATEGORIE 
a) děti 8 – 10 let 

b) kadeti 11 – 13 let 

c) junioři 14 – 16 let 

d) dospělí 17 a více let 

Jeden závodník v 5 – 6členném týmu smí být o jednu věkovou kategorii mladší nebo starší, v 7 – 

8členném týmu smí být dva závodníci o jednu věkovou kategorii mladší nebo starší. Jsou 

povoleni pouze dva náhradníci. Všichni náhradníci musí být uvedeni v přihlášce s datem 

narození. 

 

3 DÉLKA SESTAVY 
Všechny kategorie: 1:45 – 2:00 min. 

Maximální tempo hudby pro step je 140 BPM, pro aerobic 160 BPM. 

 

4 PANEL ROZHODČÍCH 
Rozhoduje 5 rozhodčích – 3 rozhodčí technic a 2 rozhodčí artistic. Technik specialista číslo jedna 

je lead. Jeden z rozhodčích je i hlavním rozhodčím. Kritéria hodnocení jsou uvedena ve 

stávajících Pravidlech fitness. 



PRAVIDLA FITNESS TÝMY II. VT, FISAF.CZ, PLATNOST OD 29. 3. 2018 Stránka 2 
 

5 POŽADAVKY ZA ZÁVODNÍ SESTAVU 
Požadavky na závodní sestavu jsou uvedeny ve stávajících Technických pravidel FISAF pro 

Fitness týmy. 

Na soutěžích II. VT může tým dostat maximálně 7 bodů. Orientační rozdělení bodů je uvedeno 

v následující tabulce. 

 

Průměrný bodový zisk od 

začátku kalendářního roku II. VT 

Orientační hodnocení sestavy Pásmo 

4,8 a více nadprůměrná sestava  Jistý postup 

4,79 – 3,6 mírně nadprůměrná sestava Možný postup 

2,6 -  1,7 podprůměrná sestava Možný sestup 

do 1,69 špatná sestava Jistý sestup 

 

 

6 STRUKTURA SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ 
Každá soutěž probíhá jednokolově nebo dvoukolově dle počtu týmů (viz tabulka). Týmy jsou 

vylosovány počítačem v základním kole. Ve finálovém kole startují týmy ve stejném pořadí jako 

v kole základním kromě nepostupujících týmů.  

POČET TÝMŮ 
 

ZK FINÁLE 

1 - 20 není všichni 

21 – 30 všichni 10 

31 a více všichni 15 

 

 

Pozn. Je zakázáno přenášení stepu trenérem/závodníkem, který necvičí. 


